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با حضور رییس دانشگاه و دانشجویان جدیدالورود صورت گرفت:

گردهمایی دانشجویان جدیدالورود در میعاد مهر

گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود دختر و پسر (میعاد
مهر) در اردوگاه فرهنگی بقیه ا ...شصت کالته دانشگاه برگزار شد.
در گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود پسرکه هجدهم مهرماه
برگزار شد ،عالوه بر پیادهروی در مسیر جنگل ،دانشجویان با حضور در غرفه
کارآفرینی از تجربیات دانشجویان کارآفرین دانشگاه استفاده کردند.
از دیگر برنامههای این گردهمایی میتوان به اقامه نماز جماعت ظهر
و عصر ،برگزاری مسابقات ورزشی ،برنامههای مرکز مشاوره دانشگاه و...
اشاره کرد.
همچنین در گردهمایی دانشجویان جدیدالورود دختر که نوزدهم
مهرماه برگزار شد ،دکتر کاشانینژاد ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ضمن تبریک به دانشجویان نو ورود ،گفت :این دانشگاه با قدمت
بیش از  ۶۰سال یکی از دانشگاههای برتر کشور در زمینه کشاورزی و منابع
طبیعی است ،سعی مسئولین دانشگاه این است که با توجه به این پیشینه،
شرایطی را فراهم کنند که نیروهای متخصص را برای حوزه کشاورزی و
منابع طبیعی کشورتربیت نماید.
در ادامه سروان منتظری کارشناس پلیس فتای استان گلستان پیرامون
استفاده صحیح از فضای مجازی ،نحوه درست نگهداری از اطالعات شخصی
و چگونگی مواجهه با آسیبهای اجتماعی نکاتی را بیان کرد.
از دیگر برنامههای این گردهمایی میتوان به پیادهروی در مسیر جنگل،
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ،برگزاری مسابقات ورزشی ،برنامههای مرکز
مشاوره و سخنان سیده یگانه سیدی یکی از دانشجویان برتر آموزشی که در
زمینه کارآفرینی نیز فعالیتهایی را انجام میدهد در خصوص ایجاد انگیزه و
کسب مهارت و مشارکت فعال در رویدادهای کارآفرینی اشاره کرد.

امضایتفاهمنامههمکاریمیان
دانشگاهعلومکشاورزی

و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه
آنتورپ بلژیک

صفحه 9

نشستریاستدانشگاهبا
دانشجویانکارآفرینو
بازدیدازپیشرفتپروژه
پارککارآفرینیدانشگاه
صفحه 3

سردار باقرزاده در جمع دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

رسالت دانشگاه و دانشجو حرکت در مسیر پیشرفت کشور است
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،مراسم
بزرگداشت شهدای لشگر  ۲۵کربال با حضور
سردار باقرزاده در تاالر خلیج فارس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار
شد.
در ابتدای این مراسم ،دکتر هزارجریبی
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
درخصوص اهمیت برگزاری اینگونه جلسات
که مسائل روز جامعه و پیوند آن با فرهنگ
ایثار و شهادت در آن مطرح میشود ،سخنانی
بیان نمود.

در ادامه حجت االسالم والمسلمین نامدار،
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،دانشجویان را فرماندهان جنگ نرم
دانست و آنها را به حضور تاثیرگذار و پررنگ در
چنین جلساتی دعوت کرد.
سپس سردارباقر زاده مسئول کمیته
جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای
مسلح در بدو سخنرانی خود به لزوم
اهتمام ورزیدن به مسائل نظام ،انقالب
و اسالم اشاره داشت و اعالم کرد :رسالت
دانشگاه و دانشجو حرکت در مسیر پیشرفت
کشور است.

وی با اشاره به لزوم عاقبت اندیشی در امور
گفت :یکی از راههای عاقبت اندیشی درست ،تفکر
صحیح نسبت به عمر انسان است تا با بهره گیری
از معارف اسالمی عاقالنه فکر و عاشقانه عمل کند.
وی درادامه با اشاره به بند  ۲۸برنامه الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،مهمترین راهبرد
دانشگاههای حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
را صیانت از انفال مسلمین در زمینه کشاورزی و
منابع طبیعی و محیط زیست ،دانست.
شایان ذکر است :در پایان این مراسم از
خانواده شهیدان حسینی که  ۵شهید را تقدیم به
انقالب اسالمی نمودهاند ،تقدیر به عمل آمد.

برگزاریبیست

وسومینکنگره

گیاهپزشکیایران
دردانشگاه

صفحه 4
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بازدیداعضایکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمی

ومدیرانوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریازدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

جمعی از اعضای کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به
همراه سایر اعضای این کمیسیون و دکتر
شریعتینیاسر معاون آموزشی وزات علوم،
تحقیقات و فناوری و تنی چند از مدیران
وزارتی ،چهاردهم شهریورماه با حضور در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان از فعالیتهای صورت گرفته در
پارک کارآفرینی دانشگاه ،پروژه مدیریت
تصفیه پساب جهت آبیاری قطرهای فضای
سبز و مجتمع ورزشی سرپوشیده دانشگاه
بازدید کردند.
همچنین بازدید از سایر پروژههای عمرانی
و بررسی عملکرد سایر حوزههای دانشگاه در
این سفر ،مورد توجه قرار گرفت.
دکتر زاهدی عضو کمیسیون پس از بازدید
از این پروژهها در جمع خبرنگاران گفت:
رویکرد دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان در زمینه کارآفرینی ،بسیار خوب است و
این روند باید نمونه سایر دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود :کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمیدر راستای
حمایت از فعالیتهای آموزش عالی ،قانون ایجاد
صندوق نوآوری و شکوفایی ،قانون حمایت از

شرکتهای دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید
را تصویب کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

شایستهای است و مسئولین چه در دولت و چه
در مجلس باید در این زمینه عالوه بر انگیزههای
معنوی ،حمایتهای مالی الزم را انجام بدهند.

دکتر زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

رویکرددانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگاندر
زمینهکارآفرینی،بایدنمونهسایردانشگاهها
و موسسات آموزش عالی قرار گیرد
مجلس شورای اسالمیدرخصوص استفاده از
آبهای غیرشرب در دانشگاه علومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان گفت :استفاده از امکانات
مستقیم و غیرمستقیم خدادادی به خصوص در
زمینه آب و با توجه به موضوع کم آبی ،اقدام

وی در پایان رویکردهای آموزش عالی در
استان گلستان را خوب توصیف کرد و گفت:
در همه مراکز آموزش عالی استان به خصوص
دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان
شاهد تحوالت خوبی در زمینههای مختلف بودیم.

همچنین دکتر کشمیری مدیرکل پژوهشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،حجتاالسالم و
المسلمین دکتر حسینی مدیرکل حقوقی وزارت
علوم در مجلس شورای اسالمی و دکتر اسماعیلی
مدیرکل دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،با حضور در خانه طبیعت
گرگان ،عالوه بر بازدید از این مکان در جریان
عملکرد و برنامههای آتی این خانه قرار گرفتند.
مدیرخانه طبیعت در این بازدید گفت:
خانه طبیعت گرگان طی تفاهمنامه بین دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شهرداری
گرگان از دی ماه سال  1396جهت انجام
فعالیتهای ترویجی ،آموزشی و پژوهشی در
اختیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،شروع به فعالیت کرد.
دکتر مرجان محمدزاده افزود :تاکنون
جشنوارههای متعددی از جمله جشنواره انرژی
پاک و هوای پاک ،جشنواره خاطرات من و نهال
من ،جشنواره سمنو و محصوالت برپایه مالت در
این خانه برگزار شد.
عضوهیأت علمی این دانشگاه خاطرنشان
کرد :همچنین خانه طبیعت در برگزاری
نمایشگاهها و حدود  25کارگاه آموزشی و
برنامههای هفته منابع طبیعی استان گلستان،
حضوری پررنگ داشت.

دکترنجفینژاد:

روابطعمومیدانشگاهها،انعکاسدهنده
فعالیتهایدانشگاهبهجامعهاست

هجدهمین نشست تخصصی مدیران روابط
عمومی دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری
منطقه  2کشور ،دوم آبان ماه در سالن اندیشه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این نشست گفت :روابط عمومی
یک فعالیت چند بُعدی است که نیازمند تخصص در

حوزههای مدیریت ،روانشناسی اجتماعی ،ارتباطات و
آگاهی از توانمندیهای سازمان میباشد.
دکتر علی نجفینژاد بیان کرد :روابط عمومی
در دانشگاهها از پیچیدگی خاصی برخوردار است،
چون دانشگاه محیطی اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی،
پژوهشی و ...است و طبیعتأ برقراری پیوند دانشگاه
با جامعه نیازمند دانش و امکانات و ابزارهای خاص
و گسترده است.

وی افزود :هزینههایی که در روابط عمومی صورت
میگیرد جزو هزینههایی است که اگر به صورت
مناسب انجام شود ،به آن سازمان منفعت برمیگرداند.
وی خاطرنشان کرد :امروز ،روابط عمومی صرفأ
تبلیغات هر سازمانی نیست ،بلکه شناساندن مناسب
آن به جامعه و ذینفعان خود است .در این راستا
انعکاس شایسته اخبار دانشگاه و استفاده بهینه از
فضای مجازی همراه با شناخت و دانش کافی از مقوله
اطالع رسانی می تواند روابط عمومی را به واحد فعال و
اطالع رسان سازمان تبدیل نماید.
دکتر نجفینژاد در ادامه اذعان کرد :اگر موضوع
اطالعرسانی فعالیتهای دانشگاه مانند فعالیتهای
کارآفرینی دانشجویان و اقدامات شاخص منطقهای
با برنامهریزی بهتر از سوی مدیران و مسئوالن روابط
عمومی در سایتهای دانشگاهها و خبرگزاریها و...

انعکاس یابد ،افراد جامعه درک و شناخت بهتری از
دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری خواهند داشت.
در ادام ه دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی
دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه 2
گفت :از شهریور ماه سال  94که منطقه  2وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری با حضور سه استان شمالی
کشور و طبق حکم وزارتخانه ایجاد شد ،جلسات،
جشنوارهها و کارگاههای آموزشی منظمی را برگزار
کردیم.
دکتر حسین یحییزاده افزود :تاکنون سه
جشنواره معرفی و تجلیل از خبرنگاران و روابط
عمومیهای برتر منطقه و فیلم کوتاه را برگزار کردهایم
و تالش می کنیم که چهارمین جشنواره معرفی و
تجلیل از روابط عمومیها خبرنگاران منطقه  2را در
اردیبهشت  98برگزار نماییم.

سال هفدهم /شماره  /121مهر1397

3

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

برنامههای بزرگداشت ۴۰سالگی انقالب اسالمی در دانشگاه با روحیه نوآوری همراه باشد
اولین جلسه ستاد  ۴۰سالگی انقالب
اسالمی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان برگزار شد.
رییس دانشگاه در این جلسه ضمن اشاره
به تبلیغات دشمنان برای دورکردن جوانان
از ارزشهای انقالب اسالمی گفت :باید در
دانشگاهها که اکثرأ قشر جوان دانشجو در آن مشغول

به تحصیل هستند ،برنامهها در قالب نوآور و جذاب
فرهنگی ،ورزشی ،اجتماعی و ارائه شود تا بتوان
اندیشههای اسالمی را بیش از پیش و در قالبهای
نو به نسل جوان انتقال داد.
دکتر نجفی نژاد بیان کرد :شکلگیری کارگروه
دانشجویان با حضور اعضای کانونها ،انجمنهای
علمی ،بسیج ،انجمن اسالمی و دانشجویان کارآفرین

و استفاده از نظرات ،همفکری و حضور آنان باید در
همه برنامه های بزرگداشت چهلسالگی انقالب مورد
لحاظ قرار گیرد.
وی افزود :تشکیل کارگروه بانوان نیز میتواند به
ی و اجرای
مشارکت فعال بانوان دانشگاه در برنامهریز 
برنامهها ،نقش ارزندهای دهد.
وی اجرای برنامه گردهمایی کارآفرینی

دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه را
در قالب جشنوارههای هیرکان و حرکت را
یادآورشد و گفت :برنامههای بازدید از مکانهایی
که یادآور خاطرات انقالب است ،برنامههای ورزشی
به خصوص در خوابگاههای دانشجویی و باید به نحو
شایسته و نوآورانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان اجرا شود.

برگزاریدورهمیاعضایهیأتعلمیپیشکسوت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دورهمی اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه با حضور رییس ،جمعی از معاونین و
مدیران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اردوگاه فرهنگی بقیه ا ...جنگل
شصت کالته برگزار شد.
خاطرهگویی ،شعرخوانی یکی از اعضای هیأت علمی با موضوع اساتید پیشکسوت ،انجام تست ورزش،
اهداء گل ،صرف ناهار و گرفتن عکس یادگاری دسته جمعی از دیگر برنامههای این دورهمی بود که با
حضور اعضای هیأت علمی پیشکسوت و همسران ایشان برگزار شد.

بازدیدعلمیمشترکدانشجویانانستیتوجغرافیایدانشگاهکلنآلمان
و دانشکده علوم خاک دانشگاه
با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و مناب 
ع
طبیعی گرگان و انستیتو جغرافیای دانشگاه کلن
آلمان ،تعدادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی
این دو موسسه آموزش عالی از شانزدهم شهریور
الی یکم مهر از خاکهای استان گلستان ،بسطام،
یزد ،شیراز ،شهرکرد ،اصفهان ،کاشان و تهران
بازدید کردند.
مدیردفترروابطبینالمللدانشگاه علومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان با اعالم این خبر گفت :در این
برنامه از خلیج گرگان ،جزیره آشوراده ،شهر گرگان،
منطقه مرزی اینچه برون و تپههای شنی آن ،پارک ملی
گلستان ،منطقه خالد نبی در کالله ،بسطام و ...بازدید
انجام شد.
دکتر فرهاد خرمالی افزود :دانشجویان آلمانی به
سرپرستی دکتر کهل با هدف آشنایی با زمین شناسی،
خاکها ،منابع طبیعی ایران و همچنین جاذبههای
فرهنگی و اجتماعی در این برنامه حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد :از زمان آشنایی با دکتر کهل به
عنوان استاد دانشگاه کلن تا به امروز فعالیتهای متعددی
در زمینه تحقیق درباره لسها انجام شده است که از آن
جمله میتوان به برگزاری دو کنفرانس بینالمللی لس،
همکاری در بازدید علمیسیزدهمین کنگره علوم خاک
ایران ،راهنمایی و مشاوره مشترک هشت دانشجوی
دکتری و دو دانشجوی کارشناسی ارشد گرگان و مشاوره
دو دانشجوی دکتری و یک دانشجوی پسا دکتری آلمانی
اشاره کرد.
وی یادآورشد :چاپ بیش از  15مقاله بینالمللی
مشترک ،بیش از  10مورد سخنرانی علمیدر گرگان و
اجرای پروژه تحقیقاتی مشترک از دیگر اقدامات در این
زمینه بوده است.
مدیر دفتر روابط بینالملل دانشگاه اظهار کرد:
جادارد از حمایتهای ریاست دانشگاه ،معاونت پژوهشی
و فناوری و معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
برای اجرای با کیفیت این بازدید ،تشکرکنم.

نشست ریاست دانشگاه با دانشجویان کارآفرین و بازدید ازپیشرفت پروژه پارک کارآفرینی دانشگاه
دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،همراه با جمعی
از مدیران دانشگاه نشستی را با دانشجویان
کارآفرین برگزار کرد.
در این نشست صمیمانه که حدود  ۲ساعت به طول
انجامید ،دانشجویان کارآفرین دانشگاه به بیان فعالیتهای
کارآفرینی خود پرداخته و دیدگاهها ،مشکالت و مسائل
کاری خود را بیان کردند.
سپس دکتر نجفی نژاد ضمن ابراز خرسندی
از شکوفایی فعالیتهای کارآفرینانه در سطح
دانشگاه گفت :باید این شوق کارآفرینی را در سطح
دانشجویان به فال نیک گرفت و این دغدغهمندی نسل

جدید دانشجویان را ستود.
وی افزود :ما و مدیران دانشگاه سعی خواهیم کرد،
شرایطی را فراهم کنیم که برخی از نیازهای مصرفی
دانشگاه در حوزههای مختلف از طریق محصوالت
دانشجویان کارآفرین تهیه شود.
بازدید از طرح مدیریت استفاده از پساب جهت
آبیاری قطرهای برای فضای سبز پردیس دانشگاه و دیگر
فعالیتهای کارآفرینی مستقر در پارک کارآفرینی از
دیگر برنامههای این نشست بود.
گفتنی است :پروژه پارک کارآفرینی با هدف استقرار
فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان در حال احداث میباشد
و به زودی به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
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برگزاریبیستوسومینکنگرهگیاهپزشکی ایران
دردانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی
ایران ،از پنجم شهریور ماه در تاالر
خلیج فارس دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان آغاز شد و تا هشتم
شهریور ماه ادامه یافت.
رییس این کنگره در مراسم افتتاحیه گفت:
تعداد  1004مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد
که پس از داوری ،تعداد  150مقاله جهت ارائه
به صورت شفاهی و  720مقاله به صورت پوستر
پذیرفته شد.
دکتر بهمن پارسی افزود :فراهم کردن فضای
تعامل بین محققان و متخصصان ،رفع نیازهای
علمیو تبادل نظر علمیو  ...از اهداف برگزاری این
کنگره بود.
در ادامه رییس موسسه تحقیقات
گیاهپزشکی کشور تصریح کرد :کاهش
خسارت آفات و بیماریها و علفهای هرز ،کاهش
تلفات تولیدات گیاهی از طریق مدیریت تلفیقی
بیمارگرهای گیاهی ،مدیریت کاهش تلفات تولیدات

گیاهی از طریق توسعه مدیریت تلفیقی علفهای
هرز و  ...از مأموریتهای این موسسه است.
دکتر ابراهیمیافزود :تحقیق در زمینه
مقاومت به آفت کشها ،مدیریت آفات ،بیماریها
و علفهای هرز نوظهور ،مطالعه تاثیر اقلیمیبر
پراکنش و گسترش آفات و ظهور آفات جدید و...
جز برنامههای آینده این موسسه است.
دکتر ابراهیمیخاطر نشان کرد :مشارکت با
بخش غیردولتی جهت ایجاد مرکز رشد تخصصی
گیاهپزشکی ،جهت گیری موسسه در خلق
فناوری براساس تقاضامحوری و مشارکت با بخش
غیردولتی و شرکتهای فناور بنیان در چارچوب
پیمان مشارکت ،تحقیق ،توسعه و  ...از جمله
رویکردهای این موسسه است.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این مراسم گفت :عدم توجه
به نظرات کارشناسان در حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی و توجه به سیاستهای سریع الوصول،
ارتباط ضعیف میان دانشگاهها و مراکز آموزشعالی

تقدیرازدکترعبدالقیومابراهیمی
در بیست و سومین کنگره
گیاهپزشکیایران

جلسه ستاد امور دانشجویان شاهد و
ایثارگر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،با حضور دکتر نجفینژاد
رییس دانشگاه و محمدعلی طالعزاری
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان در دانشگاه برگزار شد.
دکتر نجفینژاد در این جلسه به اهمیت
توانمندسازی علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

با جامعه و صنعت و پراکنده بودن راه حلها و
ناهماهنگی در حل مشکالت از مهمترین عوامل
حل نشدن مشکالت محیط زیستی و کشاورزی
است.
دکتر علی نجفینژاد افزود :محققان در
دانشگاهها باید تالش کنند تا موضوعات و مسائل
مزرعه و کشاورزان را مورد تحقیق و بررسی قرار
دهند ،به صورتیکه نتایج آن به صورت عملی مورد
بهره برداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد :هم اکنون در دانشگاه
علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،عزممان را
جهت استفاده از انرژی و پتانسیل علمیدانشگاهیان
برای رفع نیازهای جامعه و بخش کشاورزی جزم
کردهایم.
وی تاکید کرد :طی چهار سال اخیر ،تالشهای
خوبی در زمینه گسترش ارتباط میان مراکز علمی،
جامعه و صنعت با تاسیس کلینیک مادر تخصصی
دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان،
برگزاری کارگاههای مختلف و  ...انجام دادهایم.

طی مراسمیدر بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران،
از زحمات دکتر عبدالقیوم ابراهیمی ،پدیدآورنده رشته
گیاهپزشکی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است :در این مراسم لوح یادبود به همراه نشان
 60سالگی دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،به جهت
قدردانی از تالشهای دکتر ابراهیمیدر راه توسعه علمیبه ایشان
اهداء شد.

با حضور رییس دانشگاه و معاون بنیاد شهید استان؛

جلسه ستاد گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد
دانشگاه اشاره کرد و از مسئوالن مربوطه خواست
در این زمینه برنامهریزی داشته باشند.
رییس دانشگاه افزود :تهیه بانک
اطالعاتی از دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه میتواند در خدمت رسانی و حمایت

رییس دانشگاه در پایان اعالم کرد :اعتقاد
دارم اگر همه بخشهای دولت ،مردم ،محققان و
صنعت با یکدیگر در زمینههای مختلف همکاری
داشته باشند ،اقدامات تاثیرگذار و مثبتی در جامعه
روی خواهد داد.
دبیر اجرایی بیست و سومین کنگره
گیاهپزشکی ایران نیز گفت :مدیریت مصرف
آفتکشها در کشاورزی ،گیاهپزشکی گیاهان
دارویی ،گیاهپزشکی گیاهان جنگلی ،مشکالت
گیاهپزشکی دانه های روغنی ،گیاهپزشکی سالمت
جامعه و محیط زیست و ...از جمله محورهای این
کنگره بود.
دکتر کامران رهنما افزود :این همایش
بهانهای برای گردهمایی سرمایههای علمیو ملی
کشور و تبادل اطالعات بین آنها بود.
وی بیان کرد :طی روزهای برگزاری این کنگره،
نشستهای علمی ،سخنرانیهای کلیدی ،بحث و
تبادل نظر در قالب میزگرد و کارگاههای مختلف و
بازدید از باغات و مزارع انجام شد.

از این دانشجویان موثر باشد.
در ادامه معاون فرهنگی بنیاد شهید و
امور ایثارگران استان گلستان در خصوص
همکاری با گروه شاهد و ایثارگر این دانشگاه
درخصوص برگزاری مراسمها و اهدا جوایز به

دانشجویان اعالم آمادگی کرد.
سپس سرپرست گروه دانشجویان شاهد
و ایثارگر دانشگاه ،ضمن مطرح کردن رئوس
برنامههای اجرایی این گروه در سال تحصیلی
 ۹۷-۹۸اساس برنامهریزی محوری را جهت
توانمندسازی علمی دانشجویان مورد تاکید
قرار داد و در ادامه گزارشی از وضعیت آموزشی
دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه کرد.
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رویکرددانشگاهبهتربیتدانشجویانکارآفرین
وماهرتغییریافتهاست

به مناسبت  25ذی الحجه ،مراسم تکریم
بازنشستگان دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان با حضور مدیر صندوق
بازنشستگی استان گلستان ،در سالن خلیج
فارس دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :توسعه
همه جانبه دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان از سال  1336مرهون خدمات و تالش
همه دانشگاهیان ادوار مختلف دانشگاه است.
دکتر نجفینژاد افزود :خوشبختانه امروز با
حضور حدود چهار هزار دانشجو و عضویت بیش
از  180عضو هیأت علمی ،دانشگاه علومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان ،نقش موثری در تربیت
نیروی متخصص در حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی کشور ایفا میکند.
وی بیان کرد :در حال حاضر که در دهه هفتم

فعالیت آموزشگاه عالی جنگل و مرتع قرار داریم،
رویکرد دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان ،به تربیت دانشجویان کارآفرین و ماهر

تغییر یافته است.
وی در ادامه با اشاره به ساخت مجتمع
ورزشی و استخر سرپوشیده دانشگاه گفت:

انشاا ...طی چند ماه آینده و با تکمیل این پروژه،
شرایط حضور و استفاده بازنشستگان دانشگاه از
این محیط ورزشی ،فراهم خواهد شد.
در ادامه دکتر گالشی ضمن خوش
آمدگویی به کارکنان بازنشسته تصریح کرد:
وظیفه همه دانشگاهیان است که قدرشناس
زحمات اعضای بازنشسته به عنوان گنجینههای
معنوی و انسانی مجموعه دانشگاه ،باشند.
وی تاکید کرد :از دکتر نجفینژاد ریاست
دانشگاه و اعضای کانون بازنشستگان دانشگاه،
بابت پیگیری برنامهها و امورات مربوط به
بازنشستهها ،تشکر ویژه میکنم.
گفتنی است :قرائت قرآن توسط حاج قاسم
مکتبی از بازنشستگان دانشگاه ،اجرای موسیقی،
اجرای نمایش طنز و صرف شام از دیگر برنامههای
این مراسم بود.

عضو هیأت علمیدانشگاه در مصاحبه با صدا وسیما اعالم کرد:

زنگ خطر فرسایش بادی و ایجاد ریزگردها در شمال استان گلستان به صدا درآمده است
عضو هیأت علمیدانشگاه علومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان با اشاره به فرآیند
بیابانزایی در شمال استان گلستان
گفت:عوامل طبیعی مانند خشکسالیهای
چندین ساله اخیر ،عامل اصلی و ابتدایی
ایجاد و گسترش بیابان در شمال استان
گلستان است ،مضاف بر اینکه تاثیر عوامل
انسان ساز و مدیریتی مانند افزایش تعداد
دام در واحد سطح مراتع که به تخریب خاک
و پوشش گیاهی منتهی میشود ،از دیگر

عوامل تشدید کننده این موضوع است.
دکتر حمیدرضا عسگری بیان کرد :افزایش
حفر چاههای عمیق و استفاده بی رویه از منابع آب
زیرزمینی که منجر به افت سطح آب و فرونشست
زمین میشود و شخم و کشت و کار در ارضی
شیبدار به خصوص بر روی اراضی لسی در مناطق
خشک و نیمه خشک استان که کاهش حاصلخیزی
خاک و هدر رفت خاک از طریق فرسایش را رقم
میزند ،به فرآیند بیابان زایی سرعت بیشتری

میدهد.
وی خاطرنشان کرد :استفاده از آبهای
بیکیفیت و نسبتأ شور برای آبیاری اراضی زراعی
و عدم زهکشی مناسب اراضی که باعث شورشدن
اراضی زراعی میشود نیز تاثیر عوامل طبیعی را
چند برابر کرده است.
در ادامه دکتر بایرام کمکی عضو هیات
علمی گروه مدیریت مناطق بیابانی یادآور
شد :با توجه به وسعت مناطق در معرض
بیابانزایی ،اقدامات انجام شده توسط بخش اجرا

نیاز به توسعه دارد.
در پایان دکتر عسگری تاکید کرد :در
صورت عدم توجه مسئوالن مربوطه به گسترش
روزافزون پدیده بیابانزایی در شمال استان ،این
منطقه با توجه به همجواری به مناطق بیابانی کشور
ترکمنستان ،به کانون بحرانی فرسایش بادی و
ایجاد ریزگردها در شمال کشور ،تبدیل خواهد شد.
گفتنی است :این مصاحبه در اخبار سراسری
ساعت  21سیما و شبکه استانی صدا و سیمای
گلستان ،پخش شد.

بازدید مسوولین استانی از غرفه دانشگاه در نمایشگاه کتاب استان

دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه به همراه مهندس نبی
هزارجریبی نماینده مجلس شورای اسالمی  ،خانم دکتر کشمیری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و دکتر احسان مکتبی

تجلیل
ازآزادگان
دانشگاه

مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری
گلستان ،بیستم مهرماه با حضور در نمایشگاه کتاب استان از غرفه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.
دکتر نجفینژاد در این بازدید ضمن تشکر از تالش نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،خواهان استفاده از اساتید و محققان دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حل مشکالت کالن و ملی
در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی شد.
مهندس هزار جریبی ضمن تشکر از زحمات و خدمات دانشگاه به
توسعه علمی کشاورزی منطقه بر استفاده هر چه بیشتر از پتانسیلهای

به مناسبت سالروز بازگشت
افتخارآفرین آزادگان به کشور از
آزادگان دانشگاه به نامهای دکتر محمد
حسین قربانی ،دکتر ولی اله جعفری و
مهندس رسول کریم آبادی با حضور
دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه ،دکتر
هزارجریبی معاون دانشجویی ،فرهنگی
و اجتماعی و جمعی از مدیران و مسئوالن
دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

موجود و ظرفیتهای موثر در دانشگاه برای بهرهبرداری علمی بیش
از پیش جهت حل مشکالت ملی و منطقهای کشاورزی تاکید و خاطر
نشان کرد با ایجاد تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با دانشگاه روند
توسعه و رو به رشدی را در افق چشمانداز منطقه و کشور مشاهده
خواهیم کرد.
همچنین دکتر نجفینژاد از خانم دکتر کشمیری مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان به خاطر برگزاری خوب نمایشگاه و استقرار
محل مناسب جهت غرفه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،قدردانی کردند.
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دکتر نجفینژاد در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد:

افزایشمهارتدانشجویانوکارآفرینیمهمتریناولویتدانشگاه
علومکشاورزیومنابعطبیعیگرگاناست
رییس دانشگاه علو م کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،به مناسبت هفته دولت ،در
برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای
مرکز گلستان ،حضور یافت.
دکتر نجفینژاد در این گفتگو با اعالم
اینکه از سال  1392و طی دولت تدبیر و امید،
پروژهها و برنامههای مختلفی در دانشگاه
برگزار شده ،گفت :این دانشگاه توانست رتبه
خود را در میان مراکز آموزشی و دانشگاهی با 12
پله صعود به رتبه  22برساند ،همچنین در آخرین
رتبهبندی  ISCموفق شد در حوزههای تخصصی
کشاورزی و تأثیرگذاری تولید علم رتبههای  1تا 10
را به خود اختصاص دهد.
وی افزود :با توجه به تغییر رویکرد وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مبنی بر ساماندهی آموزش
عالی ،افزایش مهارتاندوزی دانشجویان و کارآفرینی،
این دانشگاه براساس نقشه راه و برنامه هیأت امناء،
اقدامات موثری در این حوزهها انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد :احداث پارک کارآفرینی
در فضای پردیس دانشگاه با زیرساختهای مورد
نیاز طرحهای دانشجویی مانند آب ،برق ،زمین و...به
همراه دو سالن پرورش قارچ و کارگاه کارآفرینی ،از
جمله اقدامات دانشگاه در حوزه کارآفرینی است که
بزودی در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
وی بیان کرد :طی دو سال گذشته ،بیش

از 14هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی مرتبط با
کارآفرینی برای دانشجویان ،برگزار شد.
وی گفت :جهت افزایش پیوند دانشگاه و جامعه
به ویژه بخش کشاورزی ،کلینیک مادر تخصصی در
دانشگاه تاسیس شد که در آن کارگروههای مختلفی
با حضور اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
تشکیل و درباره معضالت استان ،مطالعه و مشاوره
انجام میدهند که نتایج آن در اختیار دستگاههای
اجرایی قرار داده میشود.
دکتر نجفینژاد با اشاره به راهاندازی خانه
طبیعت در ناهارخوران گرگان گفت :طی سال

گذشته بیش از  34جشنواره ،نمایشگاه و کارگاه در
این خانه برای عموم مردم برگزار شد.
وی در ادامه تاکید کرد :برای اولین بار در
استان ،با انجمن صنفی کشاورزی که بیش از
11هزار عضو دارد ،تفاهم نامهای را امضاء کردیم تا
نیازهای تحقیقاتی آنها توسط اساتید و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،مورد پژوهش قرار گرفته
و نتایج آن با هدف باالبردن سطح آگاهی کشاورزان
و ارتقاء سطح کشاورزی استان در اختیار کشاورزان
قرار گیرد.
رییس دانشگاه اذعان کرد :در این راستا مبلغ

دو میلیارد ریال از محل منابع پژوهشی دانشگاه
علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان برای انجام
تحقیقات مختص با تفاهم نامه مذکور اختصاص یافت.
وی تصریح کرد :دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان ،در چندین طرح کالن ملی،
نقش کلیدی ایفا میکند که از آن جمله میتوان
به طرح کالن ملی مدیریت حوضههای آبخیز کشور
اشاره کرد که توسط شورای عتف با هدف جامع
نگری در حوزههای مختلف به این دانشگاه واگذار
شد و هم اکنون فاز صفر خود را پشت سر گذاشته و
وارد فاز  1شده است.
وی افزود :همچنین طرح سیاستگذاری
کشاورزی و امنیت غذایی توسط وزارت جهاد
کشاورزی با هدف مدلسازی فعالیتهای کشاورزی
کشور به محققان و اساتید این دانشگاه واگذار
شده تا مدیران بتوانند از نتایج به دست آمده برای
برنامهریزیهای بهتر استفاده کنند.
رییس دانشگاه با اشاره به راه اندازی مرکز
رشد دانشگاه از سال  1392گفت :در حال
حاضر بیش از  50هسته پژوهشی و پنج شرکت
دانش بنیان در این مرکز در حال فعالیت هستند
که یافتههای تحقیقاتی خود را در آزمایشگاههای
دانشگاه در مقیاس نیمه تجاری و صنعتی ،اجرا و
بازاریابی مینمایند ،سپس میتوانند وارد پارک علم و
فناوری و یا بازار شوند.

راه اندازی دستگاه اسپکتروسکپی FTIRدر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
دستگاه اسپکتروسکپی مادون
قرمز تبدیل فوریه (  )FTIRدر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،نصب
و راه اندازی شد.
شناسایی مواد و ترکیبات ،تشخیص
گروههای عاملی ،تعیین صحت انجام واکنش
شیمیایی ،تعیین میزان پیشرفت واکنشها،
مطالعه کیفیت و درجه خلوص مواد و ...از
کاربردهای عمومیاین دستگاه است.
بررسی ترکیبات مواد غذایی جامد و
مایع ،بررسی آلودگی های آب ،بررسی
ترکیبات سمیدر اندام و بافت ماهیها،
مطالعه آلودگیهای محیط زیستی،

مطالعه شیمیایی در بیومواد ،چوب،
خمیر و کاغذسازی ،چاپ و بسته بندی
و کامپوزیتها ،شناسایی نانومواد ،مطالعه
ترکیبات خاک مزارع ،باغات و جنگلها،
بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در
محصوالت باغی و زراعی ،بررسی شیمیایی
محصوالت گوشتی دامی ،مطالعه سمهای
مورد استفاده در کشاورزی و ...از جمله
کاربردهای  FTIRدر علومکشاورزی و
منابعطبیعی،هستند.
شایان ذکر است :این دستگاه مدل
 Tensor IIو ساخت شرکت BruKer
آلمان ،جزء بهترین و با کیفیتترین
دستگاههای  FTIRدر دنیا است.

کسب جایزه توسط دانشجوی دانشگاه در جشنواره
اختراعات و ابتکارات منطقه ای رویش

مهرداد باباربیع دانشجوی مقطع دکتری
باغبانی گرایش گیاهان زینتی به همراه دکتر
حسین زارعی عضو هیأت علمیگروه باغبانی
دانشگاه ،موفق به کسب جایزه در جشنواره
اختراعات و ابتکارات منطقه ای رویش البرز با
طرح تولید کمپوست پلت شده با الرو ،شدند.
باباربیع طی مصاحبهای در این خصوص

گفت :از آنجایی که کمپوست یکی از مواد مفید
و مورد استفاده در تولید محصوالت کشاورزی (به
ویژه گیاهان زینتی) است و استفاده از آن به صورت
توده ای برای گلدانها مشکل است ،لذا بنده و
دکتر زارعی تصمیم گرفتیم که به صورت طبیعی
از ضایعات گیاهی و برگهای اضافه چندگونه از
درختان ،کمپوست تهیه نمائیم.

وی افزود :طبیعی بودن ،کم هزینه بودن
تولیدات این نوع کمپوست و استفاده بهینه از
ضایعات از مزایای این اختراع است.
وی با تشکر از مشاورههای سازنده دکتر
محسن یزدانیان عضو هیأت علمیگروه
گیاهپزشکی دانشگاه گفت :گواهی جشنواره
رویش(بنیاد نخبگان) ،جایزه نقدی این بنیاد و امکان
استفاده برای جوایز تحصیلی بنیاد و فراهم شدن
شرایط برای تجاریسازی این محصول و دانشبنیان
شدن محصول از امتیازات حضور و کسب جایزه در
این جشنواره است.

مهرداد باباربیع در خصوص چگونگی
شرکت در این جشنواره بیان کرد :در مرحله
اول این جشنواره ،حدود  120اثر -نفر به صورت
غیرحضوری ثبت نام کردند که با ارائه مشخصات
اختراع خود ،مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته ،سپس
 60اثر مورد پذیرش جهت داوری نهایی معرفی
شدند و در انتها  12اثر و اختراع مورد قبول هیأت
داوران واقع شدند.
شایان ذکر است :جشنواره اختراعات و
ابتکارات منطقه ای رویش ،امسال به میزبانی بنیاد
نخبگان آذربایجان غربی برگزار شده بود.
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نیروی انسانیبهعنوانبدنه اجراییکشور درتوسعه
و ارتقاء امور نقش مهمی را ایفا میکند

جشن دهه والیت و امامت و گرامیداشت
هفته دولت و تجلیل از کارمندان نمونه و
برگزیده دانشگاه ،سوم شهریورماه در محوطه
دانشکده تولید گیاهی برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :نیروی
انسانی به عنوان بدنه اجرایی کشور در توسعه و
ارتقاء امور ،نقش مهمیایفا میکند از این رو ایام
هفته دولت فرصت مناسبی برای تشکر از زحمات
کارمندان است.
دکتر علی نجفینژاد افزود :دولت تدبیر و
امید در حوزه آموزش عالی ،سیاستهایی مانند
ساماندهی آموزش عالی ،افزایش کیفیت تحصیالت

دانش آموختگان و افزایش مهارتهای دانش
آموختگان را پایهریزی کرده است ،بر همین اساس
دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان طی
سالهای اخیر به عنوان دانشگاه پیشرو در این حوزهها
و حوزه کارآفرینی ،اقدامات موثری انجام داده است.
وی یادآور شد :از همکاری و تالش همه
دانشگاهیان برای دستیابی به اهداف مورد نظر
وزارتخانه و دانشگاه در این مدت سپاسگزاری
میکنم.
دکتر نجفینژاد با اشاره به حضور اعضای
خانواده همکاران دانشگاهی در مراسم اظهار
کرد :امیدوارم دانشگاه همواره از نیروی انسانی با

نشاط و پرتالش ،بهره مند باشد و فرزندان درکنار
خانوادهها به عنوان افراد موثر و موفق در جامعه،
تربیت شوند.
در ادامه معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه با تبریک اعیاد و گرامیداشت یاد
شهیدان رجایی و باهنر گفت :فضاهای فیزیکی
و علمیدانشگاه از چندین سال پیش تا امروز با
تغییرات گسترده و چشمگیری همراه بوده است که
این موضوع با همدلی و همکاری همه دانشگاهیان،
محقق شده است.
شایان ذکر است :در این مراسم از ابوالفضل
حاجی مالحسینی به عنوان مدیر نمونه ،راضیه

برزنونی،محمدرضازاهدی،مریمحاجیلر،محمودرضا
میرزایی و محمد عجمیبه عنوان کارمندان نمونه و
زهرااالزمنی ،ابوالحسن مومن ،مهدی طهماسبی،
علی اکبر باقری ،علی تیمورتاش ،فاطمه دهنوئی،
فاطمه عباسی ،مریم رضایی ،مهتاب درخشان فرد،
مریم آقاجانی ،صدیقه بابائی ،اسماعیل مقصودلونژاد،
روح ا ...مستانی ،علی جافر و سیدرضا عقیلی به
عنوان کارمندان برگزیده ،تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است :اجرای موسیقی ،برنامه طنز،
شعبدهبازی ،اجرای گروه کودک ،اجرای مسابقه،
مولودی خوانی و صرف شام از دیگر برنامههای این
مراسم بود.

تخصیص دو میلیارد ریال از اعتبار پژوهشی دانشگاه برای اجرای
نیازهایتحقیقاتینظامصنفیکشاورزاناستانگلستان
در راستای همکاری های مشترک آموزشی،
پژوهشی ،ترویجی و کارآفرینی ،تفاهمنامهای بین
دکتر نجفینژاد رییس دانشگاه علو م کشاورزی
و منابعطبیعی گرگان و مهندس مرگدری رییس
هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان به امضاء رسید.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح مهارت اعضای
این صنف با استفاده از ظرفیتهای طرفین ،کمک به
ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای بهرهبرداران و فعاالن
بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،تالش در جهت گسترش
فناوریهای جدید و انتقال دانش به اعضای صنف و
بهرهبرداران بخش کشاورزی و تالش برای تولید محصول
سالم برای حفظ سالمت جامعه در  10ماده و به مدت سه
سال به امضاء طرفین رسید.
تالش برای تعریف و عملیاتی نمودن فرآیند آموزشی ـ

بازدید و تجلیل ریاست
دانشگاهازفعالیت
کارمندانبهمناسبت
هفتهدولت

مهارتی بهره برداران بخش کشاورزی در راستای محصوالت
سالم و مطابق با استانداردهای جهانی ،بهرهگیری از
ی کارشناسی و اجرایی دانشگاه برای
ظرفیتهای علم 
انجام فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،تولیدی ،تأمین
مکان ،تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز
برای اجرای دورهها و کارگاههای آموزشی مورد توافق
در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه از دیگر موارد این
تفاهم نامه میباشد.
در پایان دکتر نجفینژاد ،ضمن تاکید بر توسعه
همکاری فی ما بین ،اعالم کرد که دانشگاه مأموریت
خود را خدمت رسانی و حل مشکالت جامعه به ویژه
جامعه کشاورزی میداند و در این راستا ،مبلغ دو
میلیارد ریال از اعتبار پژوهشی خود را جهت اجرای
نیازهای تحقیقاتی نظام صنفی کشاورزی استان در
نظر گرفته است.

به مناسبت آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر،
دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
با حضور در اتاق کار کارمندان دانشگاه ،با آنها به گفتگو پرداخت و از آنها
تجلیلکرد.
گفتنی است :گروههای دیگری نیز متشکل از معاونین و روسای دانشکدهها به
صورت جداگانه با حضور در اتاقهای محل کار همکاران ضمن تبریک هفته دولت از
تالشهای آنان در سال گذشته تقدیر کردند.
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حضوررییسدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعی
گرگان در مرکز سامد

اخباردانشگاه
کسب رتبه های برتر توسط نشریات دانشگاه در
ارزیابی ساالنه وزارت علوم

دکتر علی نجفینژاد ریاست دانشگاه علومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان ،بیستم شهریور ماه همراه با سایر
روسای دانشگاههای استان با حضور در مرکز سامد استان
گلستان به پرسشهای مردم در خصوص آموزشعالی
پاسخ داد.

عضویتدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعی
گرگان در دو کارگروه تخصصی دانشگاههای عضو
اتحادیه دانشگاههای ساحلی و دریایی کشور

نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاههای عضو
اتحادیه دانشگاههای ساحلی و دریایی کشور ،در پژوهشگاه
ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.
در این نشست که با حضور دکتر محمد هادی معیری معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه ،دکتر سعید گرگین و مهندس سعید
شربتی از اعضای هیات علمیدانشکده شیالت و محیط زیست
دانشگاه همراه بود ،این دانشگاه به عنوان عضو دو کارگروه تخصصی
بررسی تغییر اقلیم و پایش محیطهای آبی و پرورش آبزیان در
قفس ،این اتحادیه انتخاب شد.
همچنین در این نشست بیش از 70طرح پیشنهادی دانشگاههای
عضو به منظور تعیین اولویت ها و محورهای فعالیتهای پژوهشی
اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طرح بررسی تغییر اقلیم
و پایش محیطهای آبی دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان توانست به عنوان یکی از طرحهای اولویت دار مورد تصویب
قرار گیرد.

انتخابعضوهیأتعلمیدانشگاهعلومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان به عنوان عضو شورای مرکزی
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دکتر عبدالحکیم توغدری عضو هیأت علمیدانشکده
ی سازمان نظام
ی توانست در انتخابات مجمع عموم 
علوم دام 
مهندسی و منابع طبیعی کشور که پانزدهم شهریور ماه در
وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد ،به عنوان عضو شورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کشور انتخاب شود.
شایان ذکر است :در این انتخابات از میان  37کاندیدا 10 ،نفر
به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

اعزام دانشجویان دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان به اردوی جهادی

دانشجویان دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان ،به همراه سایر دانشجویان دانشگاههای استان
گلستان برای ارائه خدمات داوطلبانه به اردوی جهادی اعزام
شدند.
مراسم افتتاحیه این اردو با حضور مسئوالن معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه در مسجد امام صادق(ع) کوی عرفان برگزار شد.
شایان ذکراست :این اردو با هدف کمکهای داوطلبانه در
حوزههای فرهنگی ،آموزشی و عمرانی انجامشد.

سه نشریه علمیدانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان ،در ارزیابی ساالنه( ،)1396نشریات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،موفق به کسب رتبه  Aشده اند.
دفتر مجالت دانشگاه با اعالم این خبر گفت :نشریه مدیریت
خاک و تولید پایدارInternational Journal of Plant ،
 Productionو Environmental Resources
 Researchتوانستند در ارزیابی دفتر کمیسیون نشریات
علمیکشور براساس معیارهای کیفی در سال  1396رتبه  Aرا
کسب نمایند.
شایان ذکر است :این دستاورد ،نتیجه تالشهای حوزه معاونت
پژوهشی به ویژه سردبیران ،مدیران داخلی و اعضای هیأت تحریریه
این نشریات است.
روابط عمومیدانشگاه این موفقیت را به دستاندرکاران این
نشریات تبریک عرض مینماید.

برگزاری کارگاه روانشناسی رابطه کودک با
والدین و طبیعت پیرامون آن در خانه طبیعت

کارگاه روانشناسی رابطه کودک با والدین و طبیعت
پیرامون آن با حضور خانم میر روانشناس بالینی و مشارکت
خانه طبیعت گرگان و موسسه باران علم برگزار شد.
دور کردن والدین از استرسها و دغدغههای روزمره زندگی،
آشنایی والدین با مهارتهای تربیت فرزندان و فرهنگسازی در
زمینه بهرهمندی از مواهب منابع طبیعی جهت پرورش روح و روان
فرزندان و والدین از اهداف برگزاری این کارگاه بود.

در دانشگاه سخنانی پیرامون احیاء امر به معروف و نهی از منکر در
جامعه بیان کرد.
حجت االسالم والمسلمین نامدار با تاکید بر این نکته که
امر به معروف و نهی از منکر باید به نحوی صورت گیرد که
تاثیر گذار باشد ،گفت :شیوه عملی در امر به معروف بهترین شیوه
است یعنی اینکه هر فرد باید خودش مظهر معروف و اجتناب از
منکر در جامعه باشد.
وی در ادامه پیرامون امر به معروف و نهی از منکر در فضای
مجازی و اهمیت آن نکاتی بیان کرد و خواستار حضور بیشتر
دانشگاهیان جهت محتوا سازی برای این مقوله مهم و ارزشمند در
برنامههای دانشگاه شد.

برگزاریکارگاه«استراتژیمدیریتپسماندهابا
رویکرد کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ»
درخانهطبیعت

به مناسبت  21تیر ماه روز جهانی بدون کیسه های
نایلونی،کارگاه و نمایشگاهی با موضوع«استراتژی مدیریت
پسماندها با رویکرد کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ»
درخانه طبیعت گرگان برگزار شد.
این برنامه که ویژه فرهنگیان و عموم شهروندان گرگان بود با
مشارکت دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،سازمان
سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان ،دانشسرای دانشآموزی
و سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
شایان ذکر است :هدف از برگزاری این کارگاه ،آگاهی بخشیدن
و آموزش شهروندان در راستای تولید هر چه کمتر زباله و تفکیک
زبالههای خشک جهت بازیافت ،به منظور حفظ محیط زیست و
استفاده بهینه و مجدد از مواد بوده است.

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول پایش
و ارزیابی مراتع

کارگاه آشنایی با اصول پایش و ارزیابی مراتع ،توسط
دکتر محمد رحیم فروزه عضو هیات علمیدانشکده مرتع
و آبخیزداری دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان
و با حضور کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان و ادارات منابع طبیعی شهرستانهای استان
گلستان در دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان
برگزار شد.
در این کارگاه ،مباحثی همچون آشنایی با مبانی اکولوژیکی
ارزیابی مراتع ،روش های تهیه نقشه پوشش گیاهی ،انواع ابزار و
متدهای اندازه گیری مرتع و برآورد پارامترها و شاخصهای گیاهی
مرتبط با ارزیابی و پایش مراتع ارائه شد.
گفتنی است :این کارگاه به مدت  34ساعت طی سه هفته
در کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان و یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان اجرا شد.

برگزاری مراسم تجلیل و بزرگداشت شهداء در هفته
احیاء امر به معروف و نهی از منکر

در ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و
گرامیداشت هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر ،مراسم
تجلیل و بزرگداشت شهداء با حضور جمعی از دانشگاهیان
در محل مزار شهید گمنام دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان
جدیدالورود

همزمان با بازگشایی دانشگاهه ا وآغاز سال
تحصیلی ،97-98جهت تکریم و ارائه خدمات بهتر
به دانشجویانبه خصوصدانشجویان جدیدالورود و
خانوادههایشان،معاونت فرهنگی و اجتماعی با مشارکت
معاونتهای دانشجویی ،آموزشی و تحصیالت تکمیلی،
غرفههای استقبال از دانشجویان را در ابتدای ورودی پردیس
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانبرپانمودند.
در این غرفه کارشناسانی از معاونتهای فرهنگی و اجتماعی،
آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دانشجویی و مرکز مشاوره حضور
داشته و به راهنمایی دانشجویان و خانوادههای آنها در زمینههای
مختلف آموزشی و رفاهیپرداختند.
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امضایتفاهمنامهبیندانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
و پارک علم و فناوری استان گلستان

در راستای شکلگیری یک
اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان
و به منظور تکمیل زنجیره از ایده تا
پدیده ،تفاهمنامه همکاری مشترک بین
دانشگاه علو م کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان با پارک علم و فناوری گلستان
و موسسهملیشتاب دهنده جهش ،با
محوریت استقرار اولین شتابدهنده
استانی در دانشگاه به امضا رسید.

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه
با اعالم این خبر گفت :تحقق جریان
مستمر استارت آپ (every day
 )startupsبه جای رویدادهای مقطعی
نظیر استارت آپ ویکند ،شناسایی و هدایت
ایدهها ،راهنمای مربیان کاربلد (منتورها)،
تیمسازی و تامین فضایکار اشتراکی،
تدوین و معرفی طرحهای کسب و کار به
سرمایهگذاران ،کمک به ثبت اختراعات و

حفاظت قانونی از آنها ،جذب سرمایهگذاری
و سرمایهگذاری شراکتی در ایدههای
پرورانده شده و مستعد از جمله کارکردهای
این شتاب دهنده است.
دکتر شریفزاده افزود :این سازوکار
میتواند موجب شکلگیری و هدایت
هستههای فناور به مرکز رشد و تقویت این
مرکز در تعامل با پارک علم و فناوری استان
شود.

وی خاطرنشان کرد :زمینه سازی برای
استقرار مرکز نوآوری دانشگاه ،همکاری با
صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر ()vc
و استقرار سازوکار مشترک انتقال فناوری
و ثبت اختراعات دانشگاهیان با همکاری
مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و پارک علم و فناوری استان
از جمله تصمیماتی بود که در این نشست
اتخاذ شد.

کسب عنوان مقاله برتر توسط گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری کشور

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت

به همت دانشکده مدیریت کشاورزی،
دو محقق دانشگاه آنتورپ از کشور بلژیک
جهت برگزاری سخنرانی علمی به دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
دعوت شدند.
در اولین جلسه سخنرانی ،پروفسور استیون ون
پاسل درباره موضوع اقتصاد تغییر اقلیم مطالبی
بیان کرد که در آن به اثرات و پیامدهای مختلف
تغییر اقلیم و تاثیرات اقتصادی آن بر مدیریت
واحدهای تولید کشاورزی پرداخت.
وی درباره بهرهبرداری از فرصتها و
اجتناب از تهدیدهای تغییر اقلیم به ارائه

از منابع طبیعی و محیط زیست ،مهرماه
سالجاری با حضور جمعی از اعضایهیات

علمی گروههای آموزشی آبخیزداری،
مدیریت مناطق بیابانی و مهندسی آب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
شد.
دکتر امیرسعدالدین مدیر طرح کالن ملی
مدیریت جامع حوضههای آبخیز کشور در این
همایش به عنوان سخنران کلیدی ،موضوع
چالشهای مدیریت آبخیز را مطرح کرد.
همچنین در این همایش 320 ،مقاله به
صورت شفاهی و پوستری و  12مقاله از خروجی
پروژههای طرح کالن ملی مدیریت جامع
حوضههای آبخیز کشور به عنوان زیر بخش طرح
کالن ارائه شد که مقاله شناسایی و اولویتبندی
راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامهریزی

برگزاریسخنرانیمحققبلژیکیدردانشگاه
مثالهایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
اشاره کرد و گفت :با توجه به اینکه اغلب
تغییرات اقلیمی منجر به کاهش ارزش داراییها
می شود میتوان از طریق تحلیلهای هزینه و
منفعت ،شیوه سازگاری را به کشاورزان توضیح
داد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه آنتورپ در دومین
جلسه به موضوع پایداری کشاورزی و ارزیابی
پایداری اشاره کرد ،وی در این جلسه مثالهای
مختلفی از پیامدهای ناپایداری در تولید کشاورزی
را بیان و درباره سیاست مشترک اتحادیه اروپا و
نحوه سیاستگذاری پایدار ،سخنانی ارائه کرد.

امضایتفاهمنامه
همکاریمیاندانشگاه
علوم کشاورزی و منابع
طبیعیگرگانودانشگاه
آنتورپ بلژیک

پروفسور ون پاسل خاطرنشان کرد :ارزیابی
یکپارچه کشاورزی پایدار و چارچوبهای پذیرفته
شده آن ،همراه با تشریح نقاط قوت و ضعف در
کمک به کشاورزان و محققان تاثیرگذار است.
رهیافت سیستمی در حکمرانی زمین موضوع
سومین جلسه سخنرانی بود که دکتر حسین
آزادی از دانشگاه آنتورپ درباره آن توضیح داد.
در این جلسه درباره مولفهها و جنبههای مختلف
حکمرانی خوب و بد در بحث مدیریت اراضی
کشاورزی ،بحث و گفتگو شد.
همچنین دکتر آزادی با ارائه مثال از کشورهای
قاره آفریقا موضوع چگونگی تاثیر حکمرانی خوب

در راستای همکاریهای مشترک علمی ،آموزشی و پژوهشی،
تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و دانشگاه آنتورپ بلژیک به امضاء رسید.
مدیرگروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه با اعالم این خبر
گفت :این تفاهمنامه که به امضاء دکتر نجفینژاد رییس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و پروفسور ون پاستل به نمایندگی از
دانشگاه آنتورپ بلژیک رسید مسائلی مانند تبادل دانشجو و استاد ،اجرای
طرحهای پژوهشی مشترک ،ارائه تسهیالت برای انجام فرصت مطالعاتی،
ارائه دروس آموزشی مشترک و ...را دربرمی گیرد.
دکتر غالمحسین عبدا ...زاده افزود :مدت این تفاهمنامه پنج سال
خواهد بود و در صورت موافقت طرفین ،تمدید خواهد شد.

مدیریت حوض ه رودخانه حبله رود که توسط
دکتر واحد بردی شیخ ،دکتر امیرسعدالدین ،دکتر
مجید اونق ،دکتر آرش زارع ،مهندس احسان
الوندی ،مهندس غالمرضا خسروی و دکتر امید
اسدی از گروه آبخیزداری این دانشگاه ارائه شده
بود ،توانست جزء مقاالت برتر این همایش انتخاب
و معرفی شود.
در این راستا از طرح طرح کالن ملی مدیریت
جامع حوضههای آبخیز کشور بخاطر مشارکت
فعال و پشتیبانی از این همایش تجلیل به عمل
آمد.
گفتنی است :در بیانیه پایانی همایش ،بر لزوم
حمایت از این طرح کالن ملی و ضرورت استفاده
عملی از خروجیهای آن توسط شرکتکنندگان،
تاکید شد.

و بد اراضی بر فقر و معیشت خانوارهای روستایی
را تحلیل کرد.
در چهارمین جلسه سخنرانی ،عضو هیأت
علمی دانشگاه آنتورپ موضوع کاربرد روش
شناسی ترکیبی در تحلیل پایداری را توضیح
داد ،در این جلسه تاریخچهای از مکاتب و
فلسفه هرکدام از روشهای تحقیق کمی
و کیفی ارائه شد ،همچنین مزایا و معایب
هرکدام از روشهای تحقیق کمی و کیفی
تشریح شد ،در انتها با بیان مثال ،مراحل اجرا
و نگارش گزارش تحقیق ترکیبی ،اعتبار آن و
چگونگی تدوین اهداف بیان شد.
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بیانیهدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگاندرمحکومیت
حادثهتروریستیاهواز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،در پی حادثه تروریستی  ۳۱شهریور
در اهواز ،بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است :همزمان با سی و
هشتمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع
مقدس مردم غیور ایران اسالمی ،بار دیگر شاهد
تحرکات ایادی داخلی استکبار جهانی و صهیونیسم

بینالمللی بودیم که با حمله تروریستی و تیراندازی به
سمت شهروندان بیدفاع و سربازان در رژه نیروهای
مسلح در شهر اهواز سعی بر ایجاد رعب و وحشت و
تفرقه میان ملت سرافراز ایران داشتند.
در ادامه تاکید شده :این تحرکات در
ادامه فشارهای اقتصادی و رسانهای است که
با هدف تسلیم جمهوری اسالمی ایران دربرابر

زیادهخواهیهایقدرتهای استکباری صورت گرفت.
در پایان بیانیه ضمن عرض تسلیت به
ملت شریف ایران ،آرزوی آرامش و صبر برای
بازماندگان و سالمتی و بهبودی برای مجروحان
این حادثه ،عنوان شده است :دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،اینگونه اقدامات
تروریستی و خشونتآمیز را که منجر به شهادت

تعدادی از هموطنانمان از جمله کودکان ،جانبازان
ن بر کف این مرز و بوم گردید ،محکوم
و سربازان جا 
نموده و اعالم میدارد که هرگز این اقدامات کور و
ناجوانمردانه خللی در صفوف بهم پیوسته مردم
انقالبی کشورمان ایجاد نمی کند و انشاا ...درخت
تنومند انقالب در چهلمین سال استقرار آن ،تنومندتر
از گذشته شکوفا خواهد شد.

اجرای کامل طرح آبیاری قطره ای در پردیس دانشگاه
سیستم آبیاری قطره ای به طور کامل در
فضاهای پردیس دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان ،اجرا شد.
مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه
با اعالم خبر فوق گفت :سیستم آبیاری
قطرهای در فضای سبز یادمان شهدا ،فضای سبز
مسجدالنبی(ص) ،فضای سبز اطراف کتابخانه

مرکزی ،دانشکده تولید گیاهی ،سلف سرویس،
بوستان امید ،فضای سبز مقابل سوله آب و خاک،
حاشیه دورمیدان و مقابل پست برق و راهروی
ورودی خوابگاه امام حسین(ع) به صورت صد در
صد اجرا شد و هماکنون درحال بهره برداری توسط
فضای سبز دانشگاه میباشد.
مهندس محمد حسن صفریان افزود:

همچنین استفاده از این سیستم در فضای سبز
دانشکده جنگل ،مجموعه ورزشی و پیرامون
مجتمع آموزش نظری در حال تست است.
وی یادآورشد :در مجموع  25هزار و 574
مترمربع از فضاهای دانشگاه تحت سیستم آبیاری
قطره ای قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد :از مزیتهای این روش

آبیاری که با استفاده از آب غیرشرب انجام میشود،
میتوان به صرفه جویی در مصرف آب به دلیل
استفاده بهینه از آب در آبیاری قطرهای و کاهش
تعداد نیروی انسانی برای آبیاری اشاره کرد.
همچنین در حال حاضر حدود سه هکتار از
فضای سبز پردیس از طریق آبیاری قطرهای از چاه
دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

بازدید رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از کارخانه
بازیافتوتولیدکاغذگلستانپرشیا

دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه به همراه
تعدادی از مدیران از کارخانه بازیافت و
تولید کاغذ گلستان پرشیا بازدید کردند.
رییس دانشگاه در این بازدید گفت:
پیوند عملی دانش و صنعت با حضور اعضای
هیأت علمی و دانشجویان در این کارخانه
به وقوع پیوسته است و مطمئنا با حضور
دانشگاهیان،توسعه صنعت و اقتصاد  ،سرعت و
شتاب بهتری خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد :فراهم آمدن شرایط
اشتغال برای دانشجویان رشتههای کشاورزی

و منابع طبیعی در استان گلستان که در آن
کشاورزی ،منابع طبیعی و دامداری به عنوان
منبع درآمد اصلی بسیاری از هم استانی هاست،
تاثیر بسزایی در کاهش آسیب ها و ضررها در
این زمینهها دارد.
شایان ذکر است :در این کارخانه ،دکتر
امیدوار عضو هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با سمت
مدیر عامل ،دکتر افرا عضو هیأت علمی این
دانشگاه با سمت ناظر فنی و  13دانشجوی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به فعالیت
علمی و صنعتی می پردازند.
این کارخانه در فضای  25هکتاری با حضور
 100نیرو و به صورت  ۳شیفته در زمینه تولید
کاغذهای غیرچاپی از ضایعات کاغذ فعالیت دارد.
همچنین مقرر شد ،مقدمات امضای
تفاهمنامه همکاریهای مشترک جهت استفاده
بهتر از خدمات علمی و فنی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و استفاده
بهینه از ظرفیتهای مشترک در توسعه
تحقیقات مورد نیاز کارآفرینی فراهم شود.

انتخاب خبرنگار فرهنگی دانشگاه به عنوان رابط خبری برگزیده فرهنگی دانشگاههای کشور

نشستآموزشیخبرنگارانحوزهفرهنگیدانشگاههایکشور،همزمانباسالروزشهادتخبرنگارشهیدمحمودصارمیوروزبزرگداشتخبرنگارباحضوردکترغفاری،معاونفرهنگیواجتماعی
و مهندس عسکری ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری برگزار شد.
در این نشست از خانمها مریم مقدم خبرنگار حوزه فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،فرین حسین روحانیان خبرنگار حوزه فرهنگی دانشگاه تهران و مریم قنادی خبرنگار دانشگاه گیالن به عنوان
رابطین خبری برگزیده حوزه معاونت فرهنگی تجلیل شد.
گفتنی است :این نشست با هدف برنامه ریزی ،هماهنگی و هم اندیشی پیرامون مسائل و مشکالت پیش رو ،بهبود عملکرد و همچنین آموزش و ایجاد انگیزه در بین خبرنگاران فرهنگی دانشگاههای کشور برگزار شد.
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دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانودانشگاههرات
دکتر علی نجفینژاد رییس دانشگاه
علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان و دکتر
عبدا ...فایز رییس دانشگاه هرات افغانستان
جهت بررسی ارتقای راههای تعامل علمیبا
یکدیگر از طریق ویدئو کنفرانس ،گفتگو
کردند.
رییس دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان گفت :دو کشور ایران و
افغانستان با توجه به موضوعاتی مانند هم زبانی
و همسایه و همدین بودن میتوانند ارتباطات قوی
فرهنگی و علمیداشته باشند.
دکتر نجفینژاد در این راستا از رییس و

اساتید دانشگاه هرات برای بازدید از گرگان
دعوت کرد .همچنین دعوت از دانشجویان
و اساتید آن دانشگاه برای ادامه تحصیل و
استفاده از فرصت مطالعاتی ،برگزاری کارگاه
آموزشی کوتاه مدت ،انجام تحقیقات مشترک
در موضوعاتی همچون مدیریت آب ،جنگل و
مرتع و به طور کلی مباحث کشاورزی و منابع
طبیعی و انعقاد تفاهم نامه از دیگر موضوعات
مطرح شده از سوی ایشان بود.
در ادامه رییس دانشگاه هرات با ابراز
خرسندی از برقراری این ارتباط افزود:
دانشگاه هرات برای ایجاد ارتباط علمیبا دانشگاه

برگزارینشستتخصصیاهمیتبافرهای
گیاهیدرحفاظتخاک

نشست تخصصی اهمیت بافرهای گیاهی
در حفاظت خاک با حضور رییس دانشگاه
علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان،
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان ،جمعی از مدیران و کارشناسان
استانیواعضاءهیاتعلمیگروهآبخیزداری
و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه برگزار
شد.
در این نشست دکتر حسینعلی زاده ضمن
اشاره به موضوع استفاده از بافرهای گیاهی در
داخل و حاشیه شهرها به بیان فوائد بافرهای
گیاهی در حفاظت از منابع خاک ،کنترل سیالب
و رسوب و بهبود تنوع زیستی و نقش این نوارهای
گیاهی در کنار آبراهه ها و دریاچهها ،سخنانی
بیان کرد.
در ادامهی این نشست ،دکتر شیخ و دکتر
سعدالدین از دیگر اعضای هیأت علمیدانشگاه
علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،بر نقش و
جایگاه بهره برداری بهینه از منابع آب از طریق
طراحی انواع سامانههای جمع آوری آب باران
پرداختند و با تشریح روشهای مختلف استحصال

آب باران در محدودههای شهری به نمونههای
موفق این روشهای حفاظت از منابع آب اشاره
کردند.
سپس رئیس دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان پیرامون لزوم استفاده از
بافرهای گیاهی در حفاظت از اراضی شیبدار
محدوده شهرهای استان سخنانی بیان کرد.
دکتر نجفینژاد ضمن جمعبندی
موضوعات مطرح شده ،گفت :اطالعات و دانش
کافی در زمینه استفاده از تکنیکهای حفاظت خاک
و جمعآوری آب در اختیار دانشمندان است که در
صورت همت سایر دستگاههای اجرایی میتوان به
میزان قابل توجهی از هدررفت منابع آب و خاک
شهری جلوگیری کرد که در این زمینه دانشگاه
علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان پیش قدم و
آماده هر گونه همکاری میباشد.
گفتنی است :بافرهای گیاهی یا نوارهای
حائل شامل گیاهانی هستند که در حاشیه
اراضی و آبراههها کشت میشوند و باعث کاهش
هدر رفت خاک ،تولید رسوب و کاهش حجم
آالیندههای موجود در رواناب میشود.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:
دکترسعیدنوابپور،دکترعلیرضاشیخی،احمدکر،
محمدرضاابراهیمی،حمیرابدخش،فاطمهاالزمنی،هادی
کرمی،قنبرکردزینی،علیبای،علیاکبررستاقیوعلیرضا
مهدیانی در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.

روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت به

این عزیزان از خداوند متعال برای این همکاران
ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل و
اجر جزیل مسئلت مینماید.

علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان عالقمند است.
دکتر عبدا ...فایز افزود :دانشگاه هرات از سال
 1367مشغول به فعالیت علمیو آموزشی است و
در حال حاضر  18000دانشجو در آن تحصیل
میکنند.
وی خاطرنشان کرد :این دانشگاه رتبه اول از
لحاظ کیفیت را در میان دانشگاه های افغانستان
داراست.
وی بیان کرد :تبادل استاد و دانشجو،
برقراری کارگاه ها و سمینارهای مشترک و اجرای
پروژههای علمیمشترک از دیگر خواستههای ما از
دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان است.

همچنین پیشنهاد راه اندازی مرکز تحقیقات
مشترک بین دانشگاههای کشورهای همسایه برای
بررسی مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی مانند
خشکسالی ،منابع آب و مدیریت منابع طبیعی
مطرح و مقرر شد نمایندگانی از دو دانشگاه این
پیشنهاد را بررسی و کارشناسی نمایند.
گفتنی است :طی این ارتباط ویدئویی مقرر
شد که رییس دانشگاه هرات برای بررسی و امضای
تفاهم نامه با دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی
گرگان ،بازدیدی از گرگان داشته و در زمینه
مدیریت پایدار منابع طبیعی و جنگل همکاری
داشته باشند.

مراسم دید و بازدید و تکریم سادات دانشگاه برگزار شد
مراسم دید و بازدید و تکریم سادات اعضای هیأت علمیو کارمند دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان ،دهم شهریور ماه در مسجدالنبی(ص) برگزار شد.
شایان ذکر است :مولودیخوانی ،اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ،گرفتن عکس یادگاری و تقدیر از سادات
از برنامههای این مراسم بود.

اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ

ﺳﻤﺖ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻔﻰﻧﮋاد

رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﮐﺎﻣﮑﺎر

ﻣﻌﺎون ادارى ،ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺎﻣﺪ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﻰ

ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

دﮐﺘﺮ داوود آزاد ﻓﺮ

رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ

ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺟﻰﺣﺴﯿﻨﻰ

ﻣﺪﯾﺮ اداره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوى ﻧﯿﺎ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه

دﮐﺘﺮ اﻓﺸﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ

رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﮐﺸﺎورزى ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪزاده

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻘﻰ

دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﻰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ ﮐﺎﺷﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان رﻫﻨﻤﺎ

ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﺷﻨﺎﺳﻰ ﮔﯿﺎﻫﻰ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﮐﺒﺮ ﻫﺪاﯾﺘﻰ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى آﺑﺰﯾﺎن

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺎﻟﯿﺸﺎﻫﻰ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮآورى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﻰ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎدى ﻧﮋاد

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪى ﻫﯿﺄت ﭘﻬﻠﻮاﻧﻰ و زورﺧﺎﻧﻪ اى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

مدیر مسوول :دکتر علی نجفینژاد  /سردبیر :سید کمال میرشمسی
آدرس :گرگان ،خیابان شهید بهشتی  /تلفن 3222 0640 :ـ  / 017سایتwww.gau.ac.ir :

مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در مراسم آغاز سال تحصیلی و تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشگاه گفت:

قدمت بیش از60سال و تدریس رشتههای مرتبط با آفرینش از ویژگیهای ممتاز
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیاست

مراسمآغازسالتحصیلیوتقدیرازدانشجویان
برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،با حضور مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سالن خلیج
فارس برگزار شد.
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
در این مراسم گفت :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،دارای دو ویژگی متمایز قدمت  ۶۱ساله و
تدریس رشتههای مرتبط با آفرینش می باشد.
دکتر ایرجی افزود :بنابراین این دانشگاه با اصلیترین
مسئله جهان مثل موضوع محیط زیست و موضوع توسعه
تخصصی دانش مطرح است.
وی خاطرنشان کرد :دانشگاه از جمله پیچیدهترین
نهادها در جوامع انسانی است که اصلی ترین کارکرد آن
در حوزه آموزش و پژوهش است اما ماهیت فرهنگی و
اجتماعی و رسانهای دارد.
وی بیان کرد :دانشجو به عنوان محور اصلی دانشگاه
از درجهای از هوش ،استعداد ،جوانی و علم برخوردار است
که بایستی درون دانشگاه و با آموزشهای کسب شده به
فرد موثری در اجتماع تبدیل شود.
دکتر ایرجی اذعان کرد :حضور دانشجویان در
تشکلها ،انجمنها و سایر فعالیتهای دانشگاه تمرین

حضور آنها در اجتماع است.
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
گفت :استفاده از فرصت حضور در خوابگاهها ،آشنایی
با حقوق شهروندی و دانشجویی ،رعایت ادب و احترام،
مطالبهگر بودن و احترام به قومیتهای مختلف از نکاتی
است که دانشجویان جدیدالورود باید با آن آشنا شده و
آن را به کار ببرند.
در ادامه رییس دانشگاه گفت :رشتههای کشاورزی

و منابع طبیعی جز رشتههایی هستند که همه انسانها با
آن مواجه هستند و ادامه بقا در کره زمین به آشنایی و
حفاظت مناسب آنها بستگی دارد.
دکتر نجفی نژاد افزود :بحرانهایی مثل کمبود آب،
سیل و تخریب محیط زیست ،حاکی از آن است که برای
استفاده درست و بهره برداری از منابع طبیعی نیازمند
پژوهش ،دانش و آموزش در این موارد هستیم.
وی خاطرنشان کرد :اشتغال به عنوان یکی از

موضوعات و دغدغه های جوانان است در این راستا،
اشتغال فارغ التحصیالن در سیاستهای جدید وزارت
علوم با تدبیر اشتغال کارآفرین و مهارت آموزی مطرح
شده است.
وی تصریح کرد :در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در طول ترم تحصیلی برنامههای مختلفی
در حوزه کارآفرینی تدوین شده است که دانشجویان با
بهرهمندی از آن میتوانند برای خود و دیگران اشتغال
ایجاد کرده و درآمدهای خوبی داشته باشند.
در ادامه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه گفت :ملت ایران در سال
 1357کاری انجام داد که آتش غضب و خشم ظالمان را
برافروخت که این خشم و کینهتوزی همچنان ادامه دارد.
حجت االسالم و المسلمین نامدار افزود :برای
بدست آوردن تمدن نوین نیاز به پژوهش داریم و در این
راه باید بتوانیم آرمانهای خودمان و انقالب اسالمی را
حفظ کنیم.
وی یادآورشد :دانشجویان به فرموده مقام معظم
رهبری باید به آرمانهای اسالمی توجه کنند و روحیه
مطالبه گری داشته باشند.
شایان ذکر است :در پایان از دانشجویان برگزیده
تقدیر به عمل آمد.

دکتر کامکار در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس دانشگاه:

دانشگاه در کنار بقیه مردم و مسولین تمام قد ایستاده و اجازه
نخواهد داد صالبت و ماندگاری نظام مقدس جمهوری
اسالمیایران خدشه دار شود

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و به مناسبت هفته دفاع مقدس،
نمایشگاهی از دستاوردها و ارزشهای دفاع مقدس با حضور تنی چند از
مسئولین،اعضایهیاتعلمیودانشجویاندرمقابلمسجدالنبی(ص)
دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،برپا شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه در این مراسم ،ضمن
تقدیروتشکرازدستاندرکارانبرپایینمایشگاه،حادثهتروریستی
اهواز را محکوم و اظهار کرد :این اعمال کورکورانه تروریستی و هدف قرار

دادن آحاد مردم نشان از ماهیت غیر انسانی جنایتکاران مزدوری دارد که
جهت دستیابی به اهداف پلیدشان از هیچ جنایتی فروگذار نمیکنند.
دکتر کامکار افزود :این اطمینان و اعتماد را در مردم ایجاد میکنیم که
دانشگاه در کنار بقیه مردم و مسولین تمام قد ایستاده و اجازه نخواهد داد
تا هیچ گروهک و تفکر معاندی ،صالبت و ماندگاری نظام مقدس جمهوری
اسالمیایران را خدشه دار کند.
در ادامه دکتر هزارجریبی معاون فرهنگی و اجتماعی و
دانشجویی دانشگاه نیز ضمن تشکر از برپایی نمایشگاه اذعان کرد:
دانشجویان در دانشگاهها در کنار کسب علم و دانش و تخصص ،روحیه تعهد
را باید کسب نمایند و چنین نمایشگاههایی میتواند نشان از تعهد و تخصص
در کنار یکدیگر باشد.
سپس دکتر طاهر زاده مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان ضمن

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

تقدیر از دانشجویان بسیجی در برپایی این نمایشگاه و تاکید بر پاسداشت
خون شهدای هشت سال دفاع مقدس ،به بیان خاطراتی از کرامات معنوی
شهدای واال مقام پرداخت.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین نامدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری دانشگاه با اشاره به مشارکت دانشگاهیان در دفاع از
ارزشهای دفاع مقدس و استفاده از آنها در مواجهه با چالشهای جهان
امروز ،سخنانی بیان کرد.
کاتبی فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه نیز با اشاره به ارج
نهادن به رشادتهای رزمندگان اسالم و شهدای هشت سال دفاع
مقدس به ایراد سخن پرداخت و گفت :برپایی چنین نمایشگاهی جهت
نمایش گوشهای از زحمات این دالور مردان عرصه شجاعت و رشادت صورت
گرفته است.

همایش بزرگ پیادهروی دانشگاهیان برگزار شد
همایش بزرگ پیادهروی دانشگاهیان دانشگاه علومکشاورزی
و منابعطبیعی گرگان ،به مناسبت هفته دفاع مقدس ،دوم مهرماه
از مسیر باشگاه فرهنگیان به سمت تپه نورالشهداء برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این همایش
گفت :امروز بعد از گذشت دفاع مقدس در جبههها ،وظیفه داریم دفاع
مقدس اقتصادی انجام دهیم که الزمه آن توجه به فرامین مقام عظمای
والیت است.
حجتاالسالم و المسلمین نامدار با اشاره به لزوم هوشیاری در
شرایط فعلی جامعه اذعان کرد :استفاده از اخبار داخلی و دریافت
نکردن اطالعات از شبکههای مجازی بیگانه به عنوان یکی دیگر از
ملزومات امروز است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت :امروز
مقاومت در برابر استکبار به عنوان بهترین معروف و کمک کردن به

دشمن به عنوان شاخصترین منکر مطرح است.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه در این همایش با
اشاره به حادثه تروریستی اهواز گفت :زمانی که جنگ تحمیلی از
سوی عراق آغاز شد ،بهترین افراد جامعه برای مقابله و دفاع از ایران ،در
جبهههای جنگ حضور یافتند.
دکتر بهنام کامکار افزود :امنیت و آرامش امروز کشور مرهون
ایثار این افراد است پس ما باید حرمت شهداء و ایثارگران را حفظ
نماییم.
وی خاطرنشان کرد :امروز ما باید به وظیفه خود در قبال تمامیت
ارضی و ارج نهادن به شهداء پایبند باشیم.
شایان ذکر است :در این همایش ،زیارت وارث و بیانیه بسیج
کارکنان دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان در محکومیت
حادثه تروریستی اهواز ،قرائت شد.

